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I. Chakra's in Balans 

De chakra's hebben voor ons een belangrijke 
functie; ze vormen de verbindende schakel 
tussen ons spirituele en stoffelijke lichaam.  
 
Voor veel mensen is hun gezonde functie 
beperkt, ze “draaien op een laag pitje".  
 
Daarom kan het een grote hulp zijn om  
een gezonde optimale werking met de 
Soundcodes te bevorderen. Het 
vergemakkelijkt ook het zogenaamde 
"openen" van de chakra's”  
naar hogere niveaus van bewustzijn. 

 
II. Klieren in Balans 

Een goede werking van onze klieren is een 
eerste vereiste voor een gezond systeem: 
lichaam, geest en ziel. Het is onderzocht en 
inmiddels bekend, dat veel storingen van ons 
emotionele en mentale lichaam deels te 
wijten zijn aan een slechte werking van de 
endocriene klieren. De Soundcodes 
informeren en ondersteunen het herstel van 
een optimaal functioneren van het klieren 
stelsel, bieden echter geen vervanging voor 
de doktersbehandelingen. 

 
 
III. Meridianen in Balans   

De Soundcodes voor de het meridianen-
netwerk in het lichaam ondersteunen de 
gezonde doorstroming van energie in de 
afzonderlijke meridianen. Blokkades kunnen 
gemakkelijker door het lichaam zelf worden 
herkend en opgelost.  

 
IV. Zenuwstelsel in Balans 

Een harmonieuze wisselwerking van ons 
zenuwstelsel is de basis voor een stabiele 
geestelijke gezondheid in het dagelijks leven 
en voor de goede werking van onze organen 
en klieren. 

Extreme prikkels en stress maken het 
moeilijk om in evenwicht te blijven, om ons 
niet te verliezen in een toestand van 
"overleven”. De Soundcodes bieden ons 
zenuwstelsel waardevolle ondersteuning 
voor een harmonieus, evenwichtig en 
optimaal functioneren.  

 
V. Organen in Balans 

De Soundcodes voor de verschillende hoofd-
orgaan systemen bieden het lichaam de 
informatie van een gezond werkend orgaan. 
Zij zijn niet bedoeld als geneesmiddel voor 
een ziek orgaan, maar kunnen het 
genezingsproces aanzienlijk ondersteunen 
en versnellen. 

                                                                           

 
 
Wim van Betuw (NL) 

Praktijk voor energetisch Helen 
 
Bergstraße 29, 48727 Billerbeck 
ca. 50 km van Enschede / Winterswijk 
 

Mijn aanbod kunt U in het Duits,  
in het Nederlands (mijn moedertaal)  
en in het Engels aanvragen. 

 
Ervaar meer via mijn Website: 
www.energetisches-heilen-muenster.de     
                                                                                   
Stuur mijn een  Email: info@energetisches-
heilen-muenster.de  

 
Of bel me eenvoudig op. 

Telefoon.:  +49 (0)2543 – 930 20 63 
Mobiel:     +49 (0)176 – 38 48 81 59     
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